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A Michelin-kalauz nagyjából 
olyan az éttermek világszintű 
versenyében, mint a világbaj-
nokság egy adott sportágban. 
Lehet mérgelődni, hogy a bí-
ró nem volt igazságos, hogy el-
lenszenvezik egyik vagy másik 
nemzettel, lehet vitatni az ered-
ményeket, de a sportvilág mégis 
annak alapján ítél, hogy ki mi-
lyen eredményt ért el e megmé-
rettetésen.

A legjobb francia étterme-
ket felsoroló Michelin-kalauzt 
a jól ismert gumigyár azzal a 
céllal adta ki első alkalommal 

1900-ban, hogy az emberek töb-
bet autózzanak, jobban kopjon 
a gumi és így többet tudjanak 
termékeikből eladni. Előrelátó-
ak voltak, hosszú távú stratégi-
ában gondolkodtak, hiszen ak-
kor mindössze 3000 automo-
bil volt regisztrálva az ország-
ban. Később más országok ven-
déglőiről is kiadtak kalauzt. Ér-
dekes a sorrend: 1904-ben je-
lent meg a Belgiummal foglalko-
zó kiadvány, 1907-ben két fran-
cia gyarmat, Tunézia és Algé-
ria, majd a Rajna-menti orszá-
gok következtek kiegészítve az 

Alpok régiójával. Ennek a közös 
kalauznak a látókörébe Észak-
Olaszország, Svájc, Bajoror-
szág és Hollandia került (1908). 
1910-ben következett Németor-
szág, Spanyolország és Portu-
gália (1910), egy évre rá pedig 
a Brit-szigetek, valamint a Nap 
országai (Észak-Afrika, Korzi-
ka, Dél-Olaszország). A kiadvá-
nyok köre azóta is bővül.

Ötszintes értékelés

A kalauz értékelése ötszintes. Az 
ajánlott éttermek komoly rang-

nak számítanak. A második, Bib 
Gourmand kategória kiemelke-
dő minőséget jelez, jó áron. Ez-
után következnek a csillagok. 
Az egycsillagos étterem egy ki-
rándulás alkalmával kisebb ki-
térőt érdemel, a kétcsillagos 
már nagyobb kitérőt, a három-
csillagos pedig akár egy külön 
utazást is. Jómagam eddig csak 
egycsillagos éttermekben jár-
tam, ezek mind kiemelkedőek 
voltak. Azon szerencsés ínyenc-
társaim, akik megfordultak há-
romcsillagos étteremben is, ki-
vétel nélkül állították: olyan kü-
lönleges élményt jelentett, ami 
egy életre el kíséri őket.

Magyarország és általában 
a közép-kelet-európai poszt-
szocialista régió a Main Cities 
of Europe nevű kalauz révén ke-
rül csak képbe, ami azt jelenti, 
hogy lényegében csak budapes-
ti éttermeknek van esélyük ar-
ra, hogy csillagot kapjanak, így 
például a Mádi Udvarház vagy 
az encsi Anyukám mondta bele 
sem kerül a merítésbe.

Az első magyar csillagot a 
Costes kapta (2010), azt követ-
te az Onyx (2011), a Borkonyha 
(2014), a Tanti (2015) és a Costes 
Downtown (2016).

Idén nem gyarapodott a csilla-
gos éttermeink száma, sőt, csök-
kent eggyel: a Tanti elvesztette a 
csillagot. Ez sem rossz eredmény 
tekintve, hogy az Onyx is elveszt-
hette volna ezt a státuszt, hi-
szen Széll Tamás és Szulló Sza-
bina már 2016 nyarán felmon-
dott, majd idén saját egység mű-
ködtetésébe kezdtek. A Costest 
2015-ben átvette Michel Rocha 
Vieirától Palágyi Eszter, aki az 
év séfje lett a Volkswagen Dining 
Guide 2017-es értékelése szerint, 
ő ismét megvédte az étterem csil-
lagát. Vieira továbbra is a Costes 
Downtownt vezeti, amely szintén 
megőrizte a csillagot, akárcsak a 
Borkonyha.

Regionális kultúrfölény

Eggyel több Bib Gourmand-
szintű éttermünk lett: immár a 
Laci!Konyha! és a Petrus mellett 
a Fricska is bekerült ebbe a ka-
tegóriába. Az igazság az, hogy 
Budapest legalább tíz olyan ét-
teremmel rendelkezik, amely 
megérdemelné a Bib Gourmand-
besorolást, és eléri a Petrus vagy 
a Fricska szintjét, de a tesztelők 
így ítéltek, a nagyközönség pe-
dig nem tudhatja, hova látogattak 
el és hova nem. Azért hadd említ-
sünk néhányat azok közül, ame-
lyek megérdemelnék az előbb 
említett szintet: Olimpia, Tábla, 
Mák Bisztró, Esca, Beszálló, Csa-
logány 26, Bock Bisztró, Vendég-
lő a Kisbíróhoz. A Susuban még 
nem voltam, de az is izgalmas-
nak tűnik honlapja és kínálata 
alapján, akárcsak Széll Tamás 
európai Bocuse D’Or bajnok nem-
rég megnyitott Stand 25 nevű pi-
aci étterme. Teljesítménye alap-
ján csillagesélyes az Alabárdos, 
az Arany kaviár, a Fausto, a Szent 
Andrea és a Salon. Aki többre kí-
váncsi, mint amennyit a Miche-
lin Magyarországnak szentel, 
az vegye meg a rendkívül kedve-
ző áron kínált, adatgazdag Gault 
Millau-kalauzt, s tegye mellé a 
Dining Guide-ot. E három útmu-
tató kiegészítve a Tripadvisoron 
közölt fotókkal nagyban hozzá-
segíthet ahhoz, hogy az alkalom-
nak megfelelő éttermet választ-
hassunk ki.

Az európai gasztrosajtó már 
három éve megállapította: a kom-
munista rabiga alól felszaba-
dult országok fővárosai közül 
Budapesten van a legtöbb csil-
lagos étterem, ezt a státuszt to-
vábbra is őrizzük, ami mögött a 
Klebelsberg Kúnó által tudatosan 
kultivált regionális kultúrfölény 
fedezhető fel.
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A gumigyár éttermi csillagai Budapesten
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Lánykoromban édesanyám 
mindig azt kérdezte: va-
jon orvosként téged is so-

kat fognak mocskolni az embe-
rek? Amikor hozzám jött látoga-
tóba, a buszon mindig a dokto-
rokat és a papokat szidták. Még 
diákként megígértem neki: arra 
törekszem, ne legyen lehetőség 
rosszat mondani rólam. Hogy ez 
mennyire sikerült, nem tudom. 
Azt viszont állíthatom, hogy a há-
lapénz nem ismerős számomra. 
Ezért is jelentett nagy stresszt, 
amikor orvosként „kellett” borí-
tékot átadnom a kollégának, aki 
tudta, orvos vagyok, mégis elvette 
tőlem. Én éreztem magam a leg-
rosszabbul: abban reményked-
tem, mégsem veszi el, így marad 
egy kevéske pénzünk, de szem-
rebbenés nélkül kikapta a ke-
zemből… Ekkor gondolkoztam 
el azon, vajon hány szegény em-

ber kér kölcsön, vagy havi nyug-
díját számolja le az orvosnak. És 
néha még az sem elég! Bizony el-
szégyelltem magam, hogy ilyen 
kollégáim vannak. Amikor ilyen 
orvosokkal találkozik a beteg – 
aki lejben vagy euróban követe-
li ki páciensétől a hálapénzt –, 
nem véletlen, hogy arra gondol: 
ha nem fizet, meghalhat.

Az így viselkedő orvosokból 
kevés is elég ahhoz, hogy az 
egész szakmát lejárassák, a köz-
vélemény ugyanis általánosít. 
Ilyenkor jut eszembe Dobrică 
doktor, aki nemrég került Csík-
szeredába. Hamar elterjedt róla, 
hogy mindenkin segít, sok ember 
életét megmentette, és nem veszi 
el a borítékot. Mindenkivel egy-
formán szóba áll: számára nincs 
sem szegény, sem gazdag. Aki 
pedig mégis úgy érezné, hogy kü-
lön hálával tartozik neki, azt visz-
szautasítja, nem tart igényt a há-
lapénzre. Ennek természetes-
nek kellene lennie az orvostár-
sadalomban, de Csíkszeredában 
sem az...

Az érem másik oldala ugyan-
akkor az, hogy az orvos több tisz-
teletet és megbecsülést érdemel-
ne. Kevesen értik meg, hogy az 
orvosi munka mekkora stresszel 
és felelősséggel jár. Sokat kell ta-
nulni az orvosi diploma megszer-

zéséért, és azt követően is szá-
mos továbbképzésre járni. Míg 
egyesek tivornyáznak, isznak, 
szórakoznak, addig az orvos tel-
jes fiatalságát a tanulásnak szen-
teli. De később sem ideális foglal-
kozás ez, hiszen a család – a gye-
rekek, a férj vagy feleség – mindig 
megszenvedi azt, hogy az orvos 
soha nem tölthet annyi időt velük, 
mint amennyit szeretne. Gyak-
ran megesik, hogy a beteg hoz-
zátartozói sem látják át: az or-
vos napi több órát áll a műtőasz-

tal mellett, miközben ki van téve 
mindenféle életveszélynek.

Nyolc évig dolgoztam ügyele-
tes orvosként a sürgősségen. Tu-
dom, mit jelent az éjszakázás, és 
az, hogy másnap úgy kell dolgoz-
ni, mintha előtte pihentél volna. A 
25 százalékos fizetésemelés ke-
veset old meg egy olyan szakmá-
ban, amellyel szemben az egész 
ország csak elvárásokkal lép fel, 
de az orvos fizetésével, életkörül-
ményeivel nem törődik. A szak-
ma hazai megbecsülése lesújtó, 

ugyanakkor az orvosok bérei kö-
zött óriási különbségek vannak. 
Fizetés szempontjából az iskola-
orvosok állnak a létra legalsó fo-
kán, pedig ők végzik azt a meg-
előző egészségügyi tevékenysé-
get, amelynek gyümölcse később 
érik be. Az iskolaorvos több olyan 
betegséget szűr ki gyerekkorban, 
amely 25–30 éves korban biztos 
halálhoz vezetne. Vajon felméri-e 
az egészségügyi miniszter, hogy 
ha a nyugati államokhoz hason-
lóan többet áldoznánk megelő-
zésre – amit az iskolában kell el-
kezdeni –, sok rendellenességet 
idejében ki lehetne szűrni, és ez-
zel az ország egészségügyi álla-
pota javulna?

Társadalmi sport lett, hogy az 
orvosokat bírálják. Azt szoktam 
mondani: bírálatot csak attól fo-
gadok el, aki szakmailag nálam 
többet tud. 34 év orvosi gyakor-
lattal a hátam mögött ezt elmond-
hatom. A gyerekek között eltöl-
tött hosszú évtizedek „hálapén-
ze” számomra mindig a kis pá-
ciens mosolya, köszönete és né-
ha egy-egy szép szál virág. Úgy 
érzem, ez a hála örök, és ez kár-
pótol azokért a rendszerbeli gon-
dokért és anomáliákért, amit or-
vosként átélek. Meggyőződésem, 
hogy ezt a munkát csak így sza-
bad vállalni.

A hálapénz a beteg mosolya

Az orvosi munka stresszel és felelősséggel jár
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